
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№ 

з/п 
Назва поля Опис 

1. Назва дисципліни Гуманітарна та культурна політика 

2. Статус Вільного вибору 

3. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

4. Мова викладання Українська 

5. Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

(мінімальна – максимальна) 

10 – 50  

6. Семестр, в якому викладається 7 (для бакалаврів на базі ПЗСО) 

7. Кількість: 

– кредитів ЄКТС 

– академічних годин, у т. ч.: 

лекції 
практичні 

самостійна робота 

 

4 

120 

27 
27 

66 

8. Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

9. Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра публічного управління та адміністрування 

10. Викладач, що планується до викладання Малімон Віталій Іванович, кандидат наук з державного 

управління, доцент (лекції та практичні) 

11. Попередні вимоги до вивчення 

дисципліни 

Знання основ аналізу політики, політичних категорій та законів 

12. Перелік компетентностей, які набуде 

студент після опанування даної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

здатність знаходити, обробляти, аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

Фахові компетентності: 
здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів; 

здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів; 

здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів; 

здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки; 

здатність розробляти тактичні та оперативні плани 

управлінської діяльності; 

здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері 

публічного управління та адміністрування. 
Програмні результати навчання: 

використовувати базові знання з історичних, культурних, 

політичних та соціальних засад розвитку суспільства; 

знати структуру та особливості функціонування гуманітарної 

сфери; 

знати основні нормативно-правові акти та положення 

законодавства у сфері культури; 

уміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, 
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спрямованих на формування здорового способу життя/активної 

громадянської позиції; 

уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції щодо розробки та впровадження гуманітарної та 

культурної політики; 
уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування щодо розробки та 

впровадження гуманітарної та культурної політики; 

використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку у сфері культури. 

13. Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Органи державної влади, установи сектору загального 

державного управління, територіальні громади, наукові 

установи, навчальні заклади, та ін. 

14. Особливості навчання на курсі Умови організації навчання, оцінювання, відпрацювання 

пропущених занять визначаються встановленими в університеті 

правилами і положеннями 

15. Стислий опис дисципліни Зміст курсу: 

Теорії та концепції державної гуманітарної політики, 

науково-методичні засади її дослідження. Світові та 
вітчизняні теорії та концепції державної гуманітарної політики. 

Соціально-філософський аналіз державної гуманітарної 

політики. Теоретичні засади розробки та впровадження 

державної гуманітарної політики. 

Нормативно-правове забезпечення державної гуманітарної 

політики. 
Нормативно-правові механізми захисту національних інтересів 

в гуманітарній сфері. Розвиток нормативно-правового 

забезпечення державної гуманітарної політики та його 

системність. Вплив міжнародного гуманітарного права на 

український гуманітарно-правовий простір. 

Аналіз та прогнозування державної гуманітарної політики. 
Аналіз гуманітарних процесів, подій, явищ та гуманітарного 

простору. Види та методи аналізу державної гуманітарної 

політики. Характеристика внутрішнього стану єдиного 

гуманітарного простору України та регіональних процесів. 

Прогнозування гуманітарного простору та гуманітарних 

процесів: сутність, форми та методи. 

Етнонаціональний вимір гуманітарної політики України. 

Етнічність та поліетнічність: українська специфіка в контексті 

світового досвіду. Сутність, завдання та правові засади 

державної етнополітики. Суб’єкти реалізації етнополітики 

держави. Проблема статусу російської мови. Загальнодержавні 
адаптаційні програми. Задоволення мовних, культурних, 

освітніх, політичних потреб меншин. Етнічні спільноти регіонів 

та їхня інтеграція в гуманітарні процеси. 

Нормативно-правове забезпечення культурної політики в 

Україні. 

Законодавче забезпечення державної культурної політики в 

Україні. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері культури. 

Основні суб’єкти культурної політики та культурна 

інфраструктура. 

Міністерство культури та інформаційної політики. Державне 

агентство України з питань кіно. Комітет з питань гуманітарної 

та інформаційної політики. Український інститут національної 
пам`яті. Український культурний фонд. Заклади та установи 

культури. 

Пріоритети розвитку культури в умовах децентралізації. 

Грантова підтримка проєктів у сфері культури. Створення 

центрів надання культурних послуг. Розширення співпраці з 

неурядовими організаціями. 

 

 


